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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

4c-12/191/01 iulie 2020 

 

 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 29 iunie 2020 

 

 

În ziua de 29 iunie a.c. din numărul total de 16 membri, la lucrările Comisiei şi-au 

înregistrat prezenţa un număr de 13 deputați, absenți fiind: domnul deputat Nicolae Dobrovici 

– Bacalbașa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grupul 

parlamentar al PNL) și domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (Grupul parlamentar al 

PSD), iar domnul deputat Ionuț – Marian Stroe (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit 

de domnul deputat Cezar – Florin Preda (Grupul parlamentar al PNL). 

În data de 29 iunie, membrii Comisiei și-au desfășurat lucrările în ședință comună cu 

membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.   

Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse de domnul deputat Gigel – Sorinel Știrbu, 

președinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 Membrii celor două Comisii au adoptat, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 

prezenți, următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, 

drept martiri și eroi ai națiunii române (PL x 330/2020).  Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul favorabil, 

cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 304 din 2 aprilie 2020, 

avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu nr. 2043 din 1 aprilie 2020, 

punctul de vedere al Guvernului, transmis cu nr. 4032/4.06.2020, potrivit căruia Parlamentul 

va decide asupra oportunității adoptării inițiativei legislative, avizul favorabil al Comisiei 
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pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, transmis cu nr. 4c-6/301 

din 10 iunie 2020, raportul preliminar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, prin care se propune adoptarea proiectului de lege, cu amendamente precum și 

amendamentele depuse de parlamentari. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu Brătescu, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Gigel – Sorinel Știrbu, 

doamna președinte Angelica Fădor, domnul vicepreședinte Damian Florea, domnul deputat 

Iulian Bulai, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat Florin – Claudiu 

Roman, doamna deputat Ana – Adriana Săftoiu și domnul deputat Emil – Marius Pașcan. 

La finalizarea dezbaterilor membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritatea 

voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de 

Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai 

națiunii române, cu amendamente. 

 

La finalizarea ședinței comune Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă și-a continuat lucrările în cadrul ședinței săptămânale de Comisie. 

Lucrările au fost conduse de domnul președinte Gigel – Sorinel Știrbu. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, 

următoarea ordine de zi:  

 

1. Proiect de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Țării Românești, 

domn al Moldovei și principe al Transilvaniei, drept martir și erou al națiunii române (PL x 

329/2020). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul favorabil, 

cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 305 din 2 aprilie 2020, 

avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu nr. 2042 din 1 aprilie 2020, 

punctul de vedere al Guvernului, transmis cu nr. 4032/4.06.2020, potrivit căruia Parlamentul 
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va decide asupra oportunității adoptării inițiativei legislative, avizul favorabil al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, transmis cu nr. 4c-6/300 

din 10 iunie 2020 precum și raportul preliminar al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, prin care se propune adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu Brătescu, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Parlamentarii au analizat textul proiectului de lege și documentele însoțitoare. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Gigel – Sorinel Știrbu, 

domnul vicepreședinte Damian Florea, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Márton 

Árpád Francisc, doamna deputat Ana – Adriana Săftoiu și domnul deputat Emil – Marius 

Pașcan. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege 

privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Țării Românești, domn al Moldovei și principe 

al Transilvaniei, drept martir și erou al națiunii române, cu amendamente. 

 

2. Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 

2020 (PL x 197/2020). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La examinarea proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizul favorabil, 

cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 982 din 6 decembrie 2019, 

avizul Consiliului Economic și Social, transmis cu nr. 6066 din 27 decembrie 2019, avizele 

favorabile ale Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisiei pentru egalitate 

de șanse pentru femei și bărbați, precum și amendamentele depuse de parlamentari.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul președinte Gigel – Sorinel Știrbu, 

domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Márton Árpád Francisc și doamna deputat Ana 

– Adriana Săftoiu. 

La finalizarea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de Lege pentru 

instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020, cu amendamente. 
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PREŞEDINTE 

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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